Επιχειρηματικά
Σχέδια
Μην χάσετε την ευκαιρία να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο...

Πλεονεκτήματα συνεργασίας
με την FMCS Growth Consultants
• Η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού
σχεδίου – μελέτης βιωσιμότητας
θα σας βοηθήσει να καταλάβετε με
τι μέσα θα πρέπει να ξεκινήσετε τη
νέα σας επιχείρηση, τι δυσκολίες
θα αντιμετωπίσετε από τον
ανταγωνισμό, αλλά και τι πρέπει να
προσέξετε, προκειμένου το προϊόν ή
η υπηρεσία που προσφέρετε να έχει
κάτι ξεχωριστό, για να μπορέσετε να
κερδίσετε το αγοραστικό κοινό στο
οποίο απευθύνεστε.
• Θα έχετε ένα πλεονέκτημα για την
απόκτηση χρηματοδότησης.

• Θα έχετε βοήθεια και στήριξη στη
λήψη επιχειρηματικών συμβουλών,
καθώς και αποφυγή λαθών που
κοστίζουν.
• Θα μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα
τα προβλήματα που υπάρχουν ή θα
μπορούσαν να προκληθούν από τον
τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής
σας.
• Θα έχετε ένα πλάνο στρατηγικής
εξόδου χωρίς να χαθείτε.
• Θα ελαχιστοποιήσετε τα νομικά
προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν
ή μπορεί να αντιμετωπίσετε, εάν
ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση.
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Προβλέψτε το μέλλον και λειτουργήστε την
επιχείρησή σας με ασφάλεια και σιγουριά,
προσθέτοντάς της την αξία που κρύβει.
Μέσα από την υπηρεσία της υλοποίησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
η ομάδα της FMCS Growth Consultants σάς δίνει τη δυνατότητα να
γνωρίζετε εξ αρχής ποιο θα είναι το αποτέλεσμα υλοποίησης μιας
επένδυσης που θέλετε κάνετε ή της πορείας της επιχείρησής σας σε
περιπτώσεις ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των λειτουργιών σας,
προκειμένου να γνωρίζετε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να
προσέξετε.
Πολλοί από εσάς έχετε σκεφτεί να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή να
κάνατε έναν εκσυγχρονισμό και επέκταση στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις
της επιχείρησής σας. Πάντα λαμβάνετε υπόψη το θετικό σενάριο ή
πιστεύετε τόσο πολύ την ιδέα σας, σαν να μην υπάρχει ο κίνδυνος
της αποτυχίας μέσα στην ανάλυση που κάνετε, με αποτέλεσμα να μην
εξετάζετε σωστά και αναλυτικά τι σας περιμένει στο μέλλον.
Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα θα θέλατε να γνωρίζετε τι θα γινόταν στο
μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη σας κάθε εκδοχή, κάθε σενάριο και κάθε
κίνδυνο, που πιθανόν να προκύψει, εάν ξεκινήσετε κάτι καινούργιο ή
αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Αναλύστε την ιδέα και επενδύστε σε αυτήν,
κάνοντάς την πραγματικότητα

www.fmcs.gr
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Μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία
εξετάζονται τα εξής:
• Ανάλυση όλων των απαιτούμενων σεναρίων του επιχειρηματικού
σας σχεδίου σε βάθος χρόνου, προκειμένου να γνωρίζετε πού
βρίσκεται το νεκρό σημείο, πού μεγιστοποιείται η κερδοφορία
σας, αλλά και πώς πρέπει να αντιδράσετε στις περιπτώσεις
διαφοροποίησης των δεδομένων και των καταστάσεων μέσα στην
πάροδο του χρόνου.
• Θα έχετε στα χέρια σας ένα δυναμικό εργαλείο λήψης αποφάσεων,
προκειμένου να γνωρίζετε εξ αρχής ποιο είναι το επιχειρηματικό
σας ρίσκο, αλλά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από άλλους εξωγενείς
παράγοντες.
• Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται πάνω σε μια επένδυση που
θέλετε να κάνετε ή στην υπάρχουσα λειτουργία της επιχείρησής σας,
ενώ εξετάζεται αποκλειστικά και μόνο η δική σας κατάσταση. Σκοπός
της FMCS Growth Consultants δεν είναι να σας δώσει μια κλαδική
μελέτη, που θα αποτυπώνει τι συνέβη την περασμένη πενταετία
στον κλάδο που πρόκειται να επενδύσετε, αλλά ένα επιχειρηματικό
σχέδιο, το οποίο θα σας βοηθήσει να δείτε πώς διαμορφώνεται το
μέλλον στον κλάδο σας, προκειμένου να μπορέσετε εύκολα να πάρετε
τις σωστές αποφάσεις, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη
βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνίστε μαζί μας!
τ. +30 2811 21 7170
info@fmcs.gr / www.fmcs.gr

